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Celem diagnostyki laboratoryjnej jest  dostarczenie jak  najbardziej wiarygodnej 
i wyczerpującej informacji medycznej o stanie zdrowia pacjenta na określonym eta-
pie postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego. Badania tego rodzaju są pod-
stawą około 60% decyzji lekarskich a generują szacunkowo tylko ok. 10% kosztów 
opieki zdrowotnej, co przy właściwym doborze oraz należytej interpretacji wyników 
czyni je jednym z elementów decydujących o skuteczności i ekonomicznej efektywno-
ści ochrony zdrowia1.

Dostępność, jakość i finansowanie 
diagnostyki laboratoryjnej

Ważne źródło informacji medycznej

Wprowadzenie1

Badania laboratoryjne są najtańszym i naj-
łatwiej dostępnym źródłem informacji me-
dycznej o pacjencie. Wyniki tych badań do-
starczają informacji niezbędnych do oceny 
stanu zdrowia pacjenta, badania stanu 
fizjologicznego, wczesnego wykrywania 
i rozpoznawania choroby, do monitorowa-
nia i oceny efektywności zastosowanego 
leczenia, wykrywania skutków ubocznych 
w trakcie powikłań, a także kontrolo-
wania stanu zdrowia pacjenta po lecze-
niu. Stanowią bardzo ważny i niejed-
nokrotnie decydujący element procesu 

1 A. Augustynowicz, H. Owczarek: Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących 
organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce, „Diagnostyka Laboratoryjna”, 2012/48/4, s. 461-465.

2 Proces przeprowadzania badania poza organizmem w warunkach laboratoryjnych.

diagnostyczno-terapeutycznego, a jednak 
nakłady ponoszone na ten cel w Polsce są 
wielokrotnie niższe w porównaniu z in-
nymi krajami Unii Europejskiej.

W Polsce wykonuje się za mało badań 
in vitro2 w ramach świadczeń podstawo-
wej opieki zdrowotnej, a ograniczenie do-
stępu do nich wynika m.in. ze sposobu 
finansowania. Właściwe wykorzystanie 
diagnostyki laboratoryjnej jest integralną 
częścią wysokiej jakości opieki zdrowotnej, 
która zwiększa prawidłowość i bezpieczeń-
stwo podejmowanych decyzji lekarskich. 
Niewykonanie takich badań we wczesnym 
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stadium choroby powoduje, że wraz z roz-
wojem choroby rosną koszty leczenia pa-
cjenta. Nie stworzono rejestru i wyceny 
badań laboratoryjnych oraz powszechnie 
obowiązującego systemu licencjonowania 
medycznych laboratoriów diagnostycz-
nych, powiązanego z oceną jakości badań. 
Standardy obowiązujące w laboratoriach 
w praktyce nie podlegają kontroli, a ich na-
ruszanie nie wywołuje żadnych konse-
kwencji. Istotnym problemem jest zapew-
nienie jakości i wiarygodności wyników 
badań laboratoryjnych, co stwarza ryzyko 
dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywate-
li. Brakuje świadomej i kompleksowej poli-
tyki organów publicznych w tym zakresie. 

Celem artykułu jest przedstawienie do-
stępności, jakości i finansowania diagno-
styki laboratoryjnej na podstawie ustaleń 
Najwyższej Izby Kontroli, po przeprowa-
dzonej na przełomie 2016/2017 roku kon-
troli3. Podjęto ją zgodnie z sugestią sej-
mowej Komisji Zdrowia4 oraz w związku 
z ryzykiem horyzontalnym „Niska jakość 
usług publicznych”, zidentyfikowanym 
przez NIK jako istotnie wpływające na 
realizację celów państwa. Celem głów-
nym badań była ocena organizacji, jako-
ści, dostępności i finansowania czynności 
diagnostyki laboratoryjnej. Kontrolą obję-
to lata 2015–2016 (do czasu zakończenia 
badań) z uwzględnieniem okresów wcze-
śniejszych, jeśli zdarzenia mające wówczas 

3 Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Dostępność i finansowanie diagnostyki 
laboratoryjnej, nr ewid. 42/2017/P/16/056/KZD, Departament Zdrowia NIK, czerwiec 2017 r.

4 Posiedzenie Komisji Zdrowa nr 173 z 4.2.2015.
5 W tym w dwóch podmiotach leczniczych i w Centralnym Ośrodku Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej 

w Łodzi.
6 To określenie wyrobów gałęzi przemysłu produkującego aparaturę, wyposażenie i odczynniki dla medycznej 

diagnostyki laboratoryjnej.

miejsce miały wpływ na kontrolowaną 
działalność. Oceniano czy: laboratoria 
diagnostyczne wykonują badania prawi-
dłowo i zgodnie z przepisami, sposób finan-
sowania badań diagnostyki laboratoryjnej 
ma wpływ na dostępność tych świadczeń, 
wyniki prac laboratoriów diagnostycznych 
osiągają pożądaną jakość oraz czy system 
nadzoru nad diagnostyką laboratoryjną za-
pewnia prawidłowe wykonanie zadania pu-
blicznego. Kontrolą objęto: Ministerstwo 
Zdrowia, podmioty lecznicze oraz pod-
wykonawców świadczeń diagnostyki la-
boratoryjnej, w tym medyczne laboratoria 
diagnostyczne w sześciu województwach: 
małopolskim, mazowieckim, opolskim, 
pomorskim, warmińsko-mazurskim i za-
chodniopomorskim. Kontrola planowa zo-
stała poprzedzona kontrolą rozpoznawczą 
w trzech podmiotach5.

Rynek wyrobów do medycznej 
diagnostyki laboratoryjnej
Różnice w całkowitych wydatkach na 
opiekę zdrowotną pomiędzy krajami Unii 
Europejskiej wykazują znaczne różnice 
w dostępie do opieki zdrowotnej. W sto-
sunku do PKB Szwecja jest krajem wio-
dącym (11,9%), podczas gdy Luksemburg, 
Belgia i Austria wypadają najlepiej w war-
tościach bezwzględnych. Wydatki na 
IVD (In Vitro Diagnostics – Diagnostyka 
in vitro)6 per capita pokazują szerokie 
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rozróżnienie od najniższych na Cyprze do 
najwyższych w Luksemburgu, który po-
zostaje przodującym spośród wymienio-
nych krajów. Wydatki na IVD w Polsce 
w przeliczeniu na osobę utrzymują się na 
jednym z najniższych poziomów spośród 
krajów UE i wyniosły w 2015 r. jedynie 
8,5 euro7.

Dla zapewnienia wymaganej jakości 
świadczeń medycznych niezbędny jest roz-
wój rynku IVD. Jest to jedyny miernik 
statystyczny wysokości części wydatków 
na diagnostykę laboratoryjną. W Polsce od 
2013 r. następuje coroczny wzrost całko-
witych wydatków na IVD na poziomie 
ok. 7%. Wejście w życie ustawy refunda-
cyjnej8 wpłynęło na zachwianie rynkiem 

7 European IVD Market Statistics, EDMA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Diagnostyki), Raport 2015.
8 Ustawa z 12.5.2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844, ze zm.), weszła w życie 1.1.2012.
9 Informacja na podstawie danych Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL). 

IVD i w 2012 r. wartość dostaw zmniej-
szyła się aż o 14,8% w stosunku do 2011 r. 
Powodem było niezamieszczenie na liście 
refundacyjnej testów paskowych do gluko-
metrów czołowych producentów, a zmiany 
w poziomie refundacji tych produktów 
odbiły się na kondycji rynku diagnostyki 
laboratoryjnej.

Największą część rynku diagnostyki la-
boratoryjnej (IVD) w Polsce pod wzglę-
dem wartości stanowi sprzedaż odczyn-
ników. Udział odczynników w wartości 
rynku w latach 2010–2015 wynosił od 86% 
do 90%. W 2015 r. wyniósł 87% i w po-
równaniu z 2014 r. wzrósł o 6,4%9.

W Polsce na koniec grudnia 2016 r. 
było zarejestrowanych 2700 medycznych 

Rysunek 1. Rynek IVD per capita w krajach UE w 2015 r. (w euro)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych European IVD Market Statistics, EDMA, Raport 2015.
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laboratoriów diagnostycznych, w ewi-
dencji prowadzonej przez Krajową Radę 
Diagnostów Laboratoryjnych, o różnej 
wielkości i różnych zakresach badań. 
Na poziomie województw nie ma istot-
nego zróżnicowania w ich rozmieszcze-
niu, a na 100 tys. mieszkańców przypada 
średnio 7 laboratoriów. Polskie Centrum 
Akredytacji wydało tylko 11 akredytacji 
medycznym laboratoriom diagnostycznym, 
co stanowiło 0,4%, w tym dwie podmio-
tom publicznym oraz 9 niepublicznym 
(dla 6 przedsiębiorstw prowadzonych 
w formie spółki)10.

Od kilku lat występuje trend spad-
kowy udziału laboratoriów publicznych 
w całkowitej liczbie laboratoriów, przy 

10 Według stanu na koniec grudnia 2017 r. Polskie Centrum Akredytacji wydało 12 akredytacji medycznym 
laboratoriom diagnostycznym, <http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/
laboratoria-medyczne/szukaj.html?fraza=laboratorium+medyczne>.

jednoczesnym wzroście udziału placówek 
prywatnych. Na koniec 2016 r. ich udział 
wyniósł 49,8%. Spowodowane jest to coraz 
częstszym podejmowaniem decyzji o wy-
dzieleniu ze struktur szpitala działalno-
ści w zakresie laboratoryjnej diagnostyki 
medycznej i przekazywanie jej do reali-
zacji podmiotom zewnętrznym w formie  
outsourcingu, co powoduje zmiany struk-
tury własnościowej laboratoriów.

Ważniejsze ustalenia kontroli
Dostępność i finansowanie badań

Kontrola NIK wykazała, że sposób organi-
zacji i finansowania czynności diagnostyki 
laboratoryjnej nie zapewnia jej pełnego 
wykorzystania w procesie profilaktyki 

87%
 

8% 

1% 3% 1% 

  Odczynniki

   Aparatura

   Obsługa posprzedażna

   Pojemnik na próbki

   Dzierżawa aparatury

Rysunek 2. Polski rynek dostaw wyrobów do in vitro w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NIK, uzyskanych z Izby Producentów i Dystrybutorów 
Diagnostyki Laboratoryjnej.
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i leczenia, a przyjęte rozwiązania syste-
mowe nie gwarantują pożądanej jakości 
wykonywanych badań oraz dostępu do 
tych świadczeń. W ocenie Izby może to 
stwarzać ryzyko opóźnień w wykrywa-
niu chorób i powodować wyższe koszty 
ich leczenia. 

W Polsce wykonuje się za mało badań 
laboratoryjnych, szczególnie w ramach 
świadczeń podstawowej opieki zdrowot-
nej. Nie ma wyceny takich badań oraz re-
jestru. Świadczenia diagnostyki labora-
toryjnej nie są przedmiotem odrębnego 
kontraktowania przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia, z wyjątkiem badań genetycznych, 
będących przedmiotem umowy tego ro-
dzaju, co świadczenia zdrowotne kontrak-
towane odrębnie. W poszczególnych za-
kresach świadczeń badania laboratoryjne 
finansowane są w ramach: Jednorodnych 
Grup Pacjentów (JGP), kosztów osobo-
dnia, ambulatoryjnych porad lekarskich, 
stawki kapitacyjnej bądź ryczałtów – do-
bowych lub w ramach opieki komplekso-
wej. Nie ma wyodrębnionej puli środków 
przeznaczonych na finansowanie badań 
diagnostycznych. Koszty z tym związane 
są ujmowane w kosztach świadczeń opieki 
zdrowotnej, a w podstawowej opiece zdro-
wotnej są wykonywane w ramach stawki 
kapitacyjnej. W obowiązującym systemie 
finansowania świadczenia medycznej dia-
gnostyki laboratoryjnej określa tzw. koszyk 
świadczeń gwarantowanych, a świadcze-
niodawcy zapewniają pacjentom badania 
nieodpłatnie w zakresie koniecznym do 
wykonania świadczeń gwarantowanych.

11 Dz.U. poz. 1783.

Od 1 października 2017 r. podstawą 
finansowania szpitali, które znalazły się 
w sieci, czyli tych, które zakwalifikowały 
się do poszczególnych poziomów systemu 
zabezpieczenia na okres 4 lat, będzie ry-
czałt. Jego wysokość zostanie wyliczona 
na podstawie liczby i struktury sprawoz-
danych w poprzednim okresie świadczeń. 
Szpitale, które nie zakwalifikowały się do 
sieci, będą mogły, tak jak było dotychczas, 
przystąpić do konkursów świadczeń. 
Udział mogą wziąć w nich również szpi-
tale sieciowe, które będą chciały otrzy-
mać finansowanie, np. na funkcjonowa-
nie dodatkowych oddziałów. Ryczałt 
jest wyliczony według wzoru określone-
go w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z 22 września 2017 r. w sprawie sposobu 
ustalania ryczałtu systemu podstawowe-
go szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej11. Dodatkowo odrębnie 
finansowane będą świadczenia szczególnie 
istotne z punktu widzenia potrzeb pacjen-
tów, w tym m.in. związane z leczeniem 
onkologicznym. Ryczałt będzie też uza-
leżniony od parametrów jakościowych, 
w tym na większe finansowanie mogą 
liczyć placówki, które mają certyfikat 
Centrum Monitorowania Jakości lub je-
żeli szpital w swoich strukturach posia-
da medyczne laboratorium diagnostycz-
ne. Współczynnik korygujący wzrośnie 
o 0,005, jeśli to szpitalne laboratorium 
posiada świadectwo Ogólnopolskiego 
Sprawdzianu Wiarygodności Badań 
Mikrobiologicznych POLMIKRO i o ko-
lejne 0,005, gdy posiada świadectwo 
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programu międzylaboratoryjnej oceny ja-
kości badań z chemii klinicznej, wydawane 
przez Centralny Ośrodek Badań Jakości 
w Diagnostyce Laboratoryjnej.

Minister Zdrowia nie dysponował dany-
mi pozwalającymi określić udział kosztów 
badań laboratoryjnych w kosztach świad-
czeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, w poszczególnych 
zakresach świadczeń gwarantowanych. 
Ustalenia kontroli NIK wykazały jednak, że 
w latach 2015–2016 średni udział kosztów 
badań laboratoryjnych w kosztach świad-
czeń opieki zdrowotnej w kontrolowanych 
podmiotach leczniczych kształtował się 
średnio na poziomie 3,3%. Najmniejszy 
udział 0,02% występował w świadczeniach 
zdrowotnych kontraktowanych odrębnie, 
a największy 6,3% w ambulatoryjnej opiece 
specjalistycznej.

Najwięcej badań wykonywanych 
było w ramach realizowanych świad-
czeń leczenia szpitalnego. Stanowiły one 
średnio 85% wszystkich sprawozdawa-
nych do NFZ, co jednoznacznie świad-
czy o wykorzystywaniu badań diagnostyki 

laboratoryjnej przede wszystkim w medy-
cynie naprawczej.

W ramach realizowanych świadczeń 
w rodzaju podstawowej opieki zdro-
wotnej największy udział miały bada-
nia biochemiczne i immunochemiczne 
(69,9%), a najmniejszy – badania mikro-
biologiczne (1,2%) i badania kału (0,9%). 
Niewykorzystywanie badań diagnostyki la-
boratoryjnej w medycynie profilaktycznej, 
zdaniem NIK, może mieć wpływ na wzrost 
kosztów refundacji leków, które w porów-
naniu z 2012 r. wzrosły o ponad 16%.

Przyjęty sposób finansowania nie za-
pewnia właściwego stopnia wykorzy-
stania badań diagnostycznych i pozwala 
na rozliczanie wykonanego świadczenia 
bez wymogu uwzględnienia, przy podej-
mowaniu decyzji medycznej, wykorzy-
stania odpowiedniego poziomu infor-
macji diagnostycznej, której dostarcza 
medyczne laboratorium diagnostyczne. 
Przyczyniło się do tego m.in. ograniczenie 
sprawozdawczości w podstawowej opiece 
zdrowotnej wprowadzone rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z 30 marca 2016 r. 

Rysunek 3. Udział kosztów badań laboratoryjnych w kosztach poszczególnych rodzajów 
świadczeń opieki zdrowotnej (średnia w latach 2015–2016)

Źródło: Dane z kontroli NIK.

(%)
7
6
5
4
3
2
1
0

Ambulatoryjna
opieka

specjalistyczna

Podstawowa
opieka  

zdrowotna

Leczenie 
szpitalne

Opieka
psychiatryczna

i leczenie
uzależnień

Rehabilitacja 
lecznicza

Programy 
zdrowotne

Świadczenia 
zdrowotne 
odrębnie  

kontraktowane

6,34

3,73 3,68

0,86
0,31 0,27 0,02



Nr 2/marzec-kwiecień/2018 49 

Dostępność, jakość i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej   kontrola i audyt

zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
zakresu niezbędnych informacji gromadzo-
nych przez świadczeniodawców, szczegó-
łowego sposobu rejestrowania tych infor-
macji oraz ich przekazywania podmiotom 
zobowiązanym do finansowania świadczeń 
ze środków publicznych12. Najwyższa Izba 
Kontroli dokonując oceny stwierdziła, że 
stwarza to ryzyko ograniczania zlecania 
tych badań przez lekarzy w celu minima-
lizowania kosztów.

Minister Zdrowia nie utworzył reje-
stru badań laboratoryjnych, pomimo że 
umożliwiłby płatnikowi publicznemu 
prowadzenie nadzoru i kontroli dotyczą-
cych liczby badań zlecanych pacjentowi 
oraz zapewniłby monitorowanie i ocenę 
bezpieczeństwa zdrowotnego. Brak infor-
macji o liczbie i rodzaju zlecanych badań 
laboratoryjnych uniemożliwia monitoro-
wanie jakości i efektywności kosztowej 
świadczeń diagnostyki laboratoryjnej. 
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia 
posiada jedynie ogólne dane na temat licz-
by sprawozdawanych badań, a systemy 
informatyczne Narodowego Funduszu 
Zdrowia nie mają możliwości połącze-
nia informacji na temat liczby badań la-
boratoryjnych oraz ich udziału w kosz-
tach ogólnych porad czy hospitalizacji. 
Najwyższa Izba Kontroli już od 2011 r. 
zwracała uwagę na nierzetelne przygoto-
wanie administracji państwowej do reali-
zacji Programu Informatyzacji Ochrony 
Zdrowia oraz na ryzyko niepowodzenia 

12 Dz.U. poz. 482.
13 Wyniki kontroli P/11/045 Efekty wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji, nr P/12/125 Informatyzacja 

szpitali oraz nr P/16/001 Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 46 – Zdrowie oraz wykonanie planu 
finansowego Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w 2015 r.

procesu budowy i wdrożenia systemu in-
formacji w ochronie zdrowia13. 

Minister Zdrowia nie analizował funk-
cjonowania systemu ochrony zdrowia 
w celu zidentyfikowania problemów 
związanych z diagnostyką laboratoryjną 
i nie podejmował skutecznych działań 
zmierzających do poprawy efektywno-
ści funkcjonowania tego systemu, pomimo 
licznie zgłaszanych wniosków i postulatów. 
Konsultant krajowy w dziedzinie diagno-
styki laboratoryjnej, w raportach rocznych 
za 2014 i 2015 r. występował m.in. z po-
stulatem zmiany systemu finansowania 
badań diagnostyki laboratoryjnej w pod-
stawowej opiece zdrowotnej z wydzielonej 
puli lekarza rodzinnego.

Raport „Medycyna laboratoryjna w Pol-
sce – efektywność kosztowa”, przygoto-
wany dla Izby Producentów i Dystry- 
butorów Diagnostyki Laborato ryjnej 
przez zespół ekspertów Deloitte Con-
sulting, wykazał wpływ zwiększenia licz-
by wykonywanych badań laboratoryjnych 
na obniżenie kosztów leczenia pacjenta 
w przypadku wybranych jednostek choro-
bowych. Wyliczenia wpływu zwiększenia 
liczby badań laboratoryjnych na koszty 
leczenia przedstawiono na przykładzie 
przewlekłej choroby nerek i cukrzycy. 
Obie w początkowym stadium mogą prze-
biegać bezobjawowo, a można je wykryć 
za pomocą prostych i niedrogich badań 
laboratoryjnych. W dalszych stadiach cho-
roby te sieją spustoszenie w organizmie 
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człowieka i są przyczyną groźnych po-
wikłań. Dlatego, im wcześniej jest pod-
jęte leczenie i regularnie monitorowane, 
tym skuteczniejsze i mniej kosztowne. 
Autorzy raportu udowodnili, że kosz-
ty leczenia choroby rosną wraz z jej za-
awansowaniem, np.: szacowany średni 
roczny koszt leczenia pacjenta z prze-
wlekłą chorobą nerek w I–III stadium 
wynosił w 2013 r. od 120 do 138 zł na 
osobę; w IV stadium do 2 tys. zł, a w V 
stadium koszty wzrastają do prawie 
36 tys. zł. W przypadku cukrzycy średni 
roczny koszt leczenia oszacowano na 5 zł 
w pierwszym stanie przedcukrzycowym, 
w drugim stanie cukrzycy bez powikłań 
na kwotę 844 zł, zaś w III stanie cukrzycy 
z powikłaniami na kwotę ponad 9 tys. zł, 
co oznacza, że dla efektywności syste-
mu ochrony zdrowia bardziej opłacalne 
jest wykrywanie i leczenie chorób we 
wczesnym stadium rozwoju.

Ponadto, z raportu wynika, że zwiększe-
nie o 25% prewencyjnych badań diagno-
stycznych w kierunku przewlekłej choroby 
nerek i cukrzycy w ciągu 6-9 lat obniżyłoby 
koszty leczenia tych chorób odpowiednio 
w przedziale od 93-197 i 500 mln zł14.

Wykonywanie czynności 
diagnostyki laboratoryjnej

Katalog czynności diagnostyki labora-
toryjnej oraz uprawnień koniecznych 
do ich wykonywania określają przepisy 
ustawy z 27 lipca 2001 r. o diagnostyce 

14 Medycyna laboratoryjna w Polsce – Efektywność kosztowa, Deloitte Consulting, Izba Producentów 
i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawa 2017, s. 32-48.

15 Dz.U. z 2016 r. poz. 2245, zwana dalej ustawą o diagnostyce laboratoryjnej.
16 Dz.U. z 2017 r. poz. 125, ze zm.
17 Dz.U. poz. 1420.

laboratoryjnej15. Każde medyczne labora-
torium diagnostyczne musi posiadać fa-
chowy personel, dzięki któremu możliwie 
jest wykonywanie czynności w zakresie 
diagnostyki laboratoryjnej. W skład per-
sonelu medycznego laboratorium wcho-
dzą diagności laboratoryjni i inne osoby 
ustawowo uprawnione do wykonywania 
związanych z nią czynności.

Diagnosta laboratoryjny jest osobą 
uprawnioną do samodzielnego wykony-
wania czynności diagnostyki laboratoryj-
nej. Ma je także osoba posiadająca tytuł 
zawodowy lekarza i prawo wykonywania 
zawodu lekarza oraz wiedzę i umiejętności 
w zakresie wykonywania czynności dia-
gnostyki laboratoryjnej uzyskane w ramach 
specjalizacji na podstawie art. 16 ust. 1 
ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty16. Specjalizacje 
te zostały określone w załączniku do roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z 11 grud-
nia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji 
uprawniających lekarza do samodzielnego 
wykonywania czynności diagnostyki la-
boratoryjnej w medycznym laboratorium 
diagnostycznym17.

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że 
w Polsce jest niewystarczająca liczba le-
karzy i diagnostów laboratoryjnych ze 
specjalizacją wśród osób zatrudnionych 
w medycznych laboratoriach diagno-
stycznych, a Minister Zdrowia nie po-
dejmował skutecznych działań ukierun-
kowanych na uzupełnienie niedoborów 
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kadry medycznej. Lekarzy ze specjalizacją 
w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej 
jest jedynie 254, a lekarzy mikrobiolo-
gów jest tylko 110 aktywnych zawodowo 
w tej dziedzinie medycyny18. W strukturze 
wiekowej aktywnych zawodowo lekarzy 
ze specjalizacją w dziedzinie diagnostyki 
laboratoryjnej największy udział (70%) 
stanowili lekarze w wieku powyżej 60 
lat, a najmniejszy (1%) w wieku do 40 
lat. Natomiast wśród lekarzy mikrobio-
logów największy udział (52%) stanowili 
lekarze w wieku 41‒60 lat, a najmniejszy 
(5%) w wieku do 40 lat.

Według stanu na koniec grudnia 2016 r. 
aktywnych zawodowo diagnostów labo-
ratoryjnych19 było 14 435, z czego 3152, 
tj. ok. 22% posiadało tytuł specjalisty, 
m.in. z 13 dziedzin diagnostyki laborato-
ryjnej, a w porównaniu z 2014 r. ich liczba 
wzrosła o 1085. W strukturze wiekowej 
największy udział (47%) mieli diagnosty-
cy laboratoryjni w wieku do 40 lat, 41% 
w wieku od 41 do 60 lat oraz 11% w wieku 
powyżej 60 lat.

Ustalenia kontroli NIK wykazały, że 
w 12 medycznych laboratoriach diagno-
stycznych kontrolowanych podmiotów 
(32% objętych kontrolą) nie zapewniono 
dostępności i nadzoru diagnosty laborato-
ryjnego nad wykonywanymi czynnościami 

18 Dane z kontroli NIK uzyskane z Naczelnej Izby Lekarskiej.
19 Dane z kontroli NIK. Ogółem w ewidencji prowadzonej przez KRDL ujętych było 15 563 diagnostów 

laboratoryjnych. Do grupy aktywnych zawodowo nie zaliczono emerytów, rencistów, bezrobotnych oraz kobiet 
na urlopie wychowawczym.

20 Dz.U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm.
21 Tj. badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych 

oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, 
diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych; mikrobiologiczne badania laboratoryjne 
płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych 
i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych oraz działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej.

diagnostyki laboratoryjnej przez techni-
ka analityki medycznej. W tym, w pięciu 
szpitalach sposób organizacji czasu pracy 
laboratorium nie zapewniał całodobowe-
go dostępu do diagnosty laboratoryjnego, 
a tym samym dostępu do badań labora-
toryjnych, pomimo że świadczeniodawca 
udzielający świadczeń gwarantowanych, 
w trybie hospitalizacji i hospitalizacji 
planowej, powinien zapewniać całodo-
bowy dostęp do badań laboratoryjnych, 
w tym mikrobiologicznych, zgodnie z § 4 
ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 22 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu le-
czenia szpitalnego20.

Osoba posiadająca tytuł zawodowy 
technika analityki medycznej, w świetle 
przepisów art. 6a ustawy o diagnostyce 
laboratoryjnej ma możliwość samodziel-
nego wykonywania czynności diagno-
styki laboratoryjnej określonych w art. 2 
pkt 1-3 ustawy21, natomiast czynności, 
o których mowa w art. 2 pkt 4 (tj. wy-
konywanie oceny jakości i wartości dia-
gnostycznej badań oraz laboratoryjnej in-
terpretacji i autoryzacji wyniku) jedynie 
pod nadzorem diagnosty laboratoryjne-
go. W razie nieobecności w laboratorium 
osób posiadających uprawnienia diagno-
sty laboratoryjnego niedopuszczalne jest, 
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aby technik analityki medycznej samo-
dzielnie wykonywał czynności określo-
ne w art. 2 pkt 4 ustawy o diagnostyce 
laboratoryjnej.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinno odpowiadać medyczne 
laboratorium diagnostyczne22, zawar-
to wymagania fachowe wobec kierow-
nika laboratorium. W ramach kontroli 
NIK stwierdzono, że w 10 podmiotach 
(29% kontrolowanych), osoby pełniące tę 
funkcję nie posiadały wymaganych kwa-
lifikacji. Braki kadrowe powodowały, że 
posiadający odpowiednie kwalifikacje peł-
nili funkcję kierownika w kilku laborato-
riach (od 2 do 8). Przyczyną takiej sytuacji 
był niedobór specjalistów w dziedzinach 
diagnostyki laboratoryjnej oraz dziedzi-
nach medycyny mających zastosowanie 
w diagnostyce laboratoryjnej. Zdaniem 
NIK, prowadziło to do niezapewnienia 
należytego wykonywania obowiązków 
i ograniczenia skuteczności sprawowa-
nego nadzoru nad funkcjonowaniem la-
boratoriów.

Zawód diagnosty laboratoryjnego polega 
na wykonywaniu czynności w laborato-
rium. W świetle obowiązujących prze-
pisów dokonywanie autoryzacji wyniku 
badania nie jest możliwe poza laborato-
rium wykonującym je. Na taką czynność 
składają się bowiem wszystkie czynniki 
zrejestrowane w laboratorium w trakcie 
badania, a nie tylko dane teleinformatycz-
ne z aparatury pomiarowej, odczytane 
w innym miejscu, nawet gdyby było to 

22 Dz.U. nr 43 poz. 408, ze zm.

inne laboratorium. W czasie kontroli od-
notowano przypadki, gdzie formalna auto-
ryzacja wyników badań była dokonywana 
za pośrednictwem systemu teleinforma-
tycznego przez diagnostę laboratoryjnego 
nieobecnego w laboratorium. 

Diagnosta laboratoryjny, autoryzując 
wynik badania, przyjmuje na siebie od-
powiedzialność za jego prawidłowe przygo-
towanie i przeprowadzenie, przestrzeganie 
przez osoby wykonujące zasad oraz stan-
dardów jakości określonych przez przepi-
sy wykonawcze do ustawy o diagnostyce 
laboratoryjnej. W wypadku dokonywania 
autoryzacji wyniku badania za pośrednic-
twem systemu teleinformatycznego nie ma 
możliwości sprawowania merytoryczne-
go nadzoru i weryfikacji należytego wy-
konywania czynności diagnostycznych 
oraz wpływania na czynności podejmo-
wane przez osobę nadzorowaną. W art. 6a 
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej usta-
wodawca określając zadania diagnosty, użył 
określenia „nadzór”, czyli wyposażył go 
w uprawnienie pozwalające na ingerencję 
w czynności technika analityki medycznej, 
a nie tyko ich kontrolę.

Diagnosta laboratoryjny ponosi odpo-
wiedzialność prawną za każdą interpreta-
cję i autoryzację wyników badań i podlega 
odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawi-
nione, nienależyte wykonywanie czynności 
oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki 
zawodowej lub przepisami dotyczącymi 
wykonywania czynności diagnostyki labo-
ratoryjnej, o czym mowa w art. 56 ust. 1 
ustawy o tej diagnostyce.
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Outsourcing usług

Medyczne laboratoria diagnostyczne są 
postrzegane przez kierujących podmio-
tami leczniczymi jako źródło kosztów, 
a nie jako ważny instrument umożliwia-
jący prawidłowe leczenie, krótszą hospita-
lizację czy brak powikłań, a więc w rezul-
tacie także mniejsze nakłady na leczenie. 
W konsekwencji kierownictwo szpitala 
często dąży do wyprowadzenia laborato-
riów poza własną strukturę (outsourcing), 
w celu stworzenia możliwości wyboru naj-
tańszej opcji oferowanej przez podmioty 
zewnętrzne. Od kilku lat występuje trend 
spadkowy udziału laboratoriów publicz-
nych w całkowitej liczbie laboratoriów. 
Ich udział zmniejszył się z 51,7% na koniec 
2014 r. do 49,8% na koniec 2016 r. Proces 
wydzielenia ze struktur szpitala diagno-
styki laboratoryjnej odbywał się, w prze-
ważającej mierze, bez przeprowadzenia 
szczegółowej analizy kosztów, a także sku-
teczności i efektywności takich decyzji. 
Z danych Krajowej Rady Diagnostów 
Laboratoryjnych wynika, że ok. 25% (144 
szpitale spośród 626 objętych badaniem) 
przekazało w outsourcing podmiotowi ze-
wnętrznemu działalność w zakresie dia-
gnostyki laboratoryjnej. Najwyższy procent 
przekazywania usług na zewnątrz stwier-
dzono w województwie pomorskim (58%, 
tj. 21 szpitali spośród 36) oraz opolskim 
(48%, tj. 12 szpitali spośród 25), najniższy 
natomiast w województwach podlaskim 
(8%, tj. 2 szpitale spośród 25), dolnoślą-
skim (10%, tj. 5 szpitali spośród 51) i wiel-
kopolskim (11%, tj. 5 szpitali spośród 46).

Medyczne laboratoria diagnostyczne czę-
sto są oddalone od szpitala czy przychod-
ni, a transport materiału biologicznego, 
czas przewożenia, warunki w jakich się 

znajduje, a więc temperatura czy drgania 
wpływają na ostateczny wynik badania. 
Niezapewnienie prawidłowych warunków 
transportu wpływa bardzo niekorzystnie 
na jakość przewożonego materiału powo-
dując jego nieprzydatność diagnostyczną.

Badania diagnostyki laboratoryjnej 
wykonywane były w okresie stwarzają-
cym ryzyko uzyskania niewiarygodnych 
wyników. Kontrola NIK wykazała prze-
kraczanie limitów czasu poszczególnych 
faz procesu diagnostycznego. Sytuacja ta 
wystąpiła w 10% wszystkich ocenionych 
przypadków (172), dla których było moż-
liwe określenie czasu realizacji badania, 
a więc kiedy formularze zleceń i sprawoz-
dań z wykonania badania zawierały wszyst-
kie wymagane informacje. Przekroczenia 
dopuszczalnego czasu wykonania badania 
wystąpiły w 10 medycznych laboratoriach 
diagnostycznych kontrolowanych jedno-
stek, w tym w 6 (43%) medycznych labo-
ratoriach podwykonawców.

Nadzór nad transportem materiału bio-
logicznego do laboratoriów zewnętrznych 
znajdujących się poza terenem szpitala był 
niewystarczający i nie gwarantował uzyska-
nia wiarygodnych wyników. Kontrolowane 
laboratoria posiadały wprawdzie opraco-
wane i wdrożone procedury transportu, 
jednak nie określono w nich dopuszczal-
nego czasu transportu materiału do badań 
zleconych podwykonawcom.

Materiał biologiczny transportowano do 
podmiotów zewnętrznych oddalonych od 
2 do 100 km (w tym w sześciu jednostkach 
powyżej 20 km), a średni czas transportu 
wynosił nawet do 3 godzin. W tym czasie 
w pięciu podmiotach nie była zachowana 
i dokumentowana temperatura otocze-
nia, a w czterech pomimo przewożenia 
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w specjalnych pojemnikach nie dokumen-
towano temperatury. Ponadto, wystąpiły 
przypadki dostarczania materiału biolo-
gicznego do laboratorium podwykonawcy 
w terminie do 13 godzin, a nawet w dniu 
następnym po pobraniu.

Ustalenia kontroli wykazały również, 
że sytuacja finansowa podmiotów leczni-
czych nie pozwoliła na terminowe regulo-
wanie zobowiązań wobec podwykonaw-
ców świadczących usługi diagnostyczne. 
W wypadku 1117 faktur, na łączną kwotę 
ponad 19,5 mln zł, opóźnienia wynosi-
ły od 1 do 420 dni, a do dnia zakończe-
nia czynności kontrolnych nie zapłacono 
ponad 1,1 mln zł z tytułu wystawionych 
25 faktur, których termin zapłaty upłynął.

Zgodnie z art. 133 ustawy z 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych23 
świadczeniodawcy mogą zlecać podwy-
konawcom udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w ramach umowy zawartej 
z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej 
NFZ), jeżeli umowa tak stanowi. 

W wyniku kontroli NIK stwierdzono, że 
w siedmiu kontrolowanych podmiotach (25%) 
świadczenia opieki zdrowotnej realizowane 
były z udziałem podwykonawców niewy-
mienionych w załączniku do umowy z NFZ. 
Ponadto, kontrolowane podmioty lecznicze 
nie zapewniły rzetelnego nadzoru nad reali-
zacją świadczeń w tym zakresie przez pod-
wykonawców. W 10 spośród 29 podmiotów 
umowy o udzielanie świadczeń diagnosty-
ki laboratoryjnej nie zawierały wszystkich 
wymaganych postanowień, a w ich treści 

23 Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.
24 Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej (art. 27).

nie zamieszczono regulacji gwarantujących 
interesy zleceniodawcy, w tym możliwości 
sprawowania rzetelnego nadzoru nad reali-
zacją powierzonych świadczeń. 

Najwyższa Izba Kontroli dokonując 
oceny podkreśliła również, że proces prze-
kazywania w outsourcing działalności w za-
kresie diagnostyki laboratoryjnej może 
utrudniać zagwarantowaną ustawowo24 
współpracę diagnosty z klinicystą w postę-
powaniu diagnostycznym i monitorowaniu 
terapii, gdyż odpowiednia komunikacja 
w procesie terapeutycznym jest kluczo-
wym elementem służącym postawieniu 
właściwej diagnozy i współpracy w opiece 
medycznej, w szczególności przy zmie-
niającym się stanie klinicznym pacjenta 
oraz w sytuacjach zagrożenia życia.

Nadzór nad jakością 
badań laboratoryjnych

W celu uzyskania niezależnej i obiektyw-
nej oceny wiarygodności wyników wy-
konywanych badań laboratoria uczestni-
czą w międzylaboratoryjnych badaniach 
porównawczych w  ramach krajowej 
lub międzynarodowej zewnętrznej oceny 
jakości badań organizowanej i realizo-
wanej przez Centralny Ośrodek Badań 
Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej 
w Łodzi oraz Centralny Ośrodek Badań 
Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej 
w Warszawie. Ośrodki te przygotowują 
i dostarczają uczestniczącym medycznym 
laboratoriom materiałów kontrolnych 
w celu opracowywania danych i wysta-
wiania ocen indywidualnych wyników. 
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Uczestnictwo w tych programach jest pod-
stawowym narzędziem zapewnienia 
ich odpowiedniej jakości. Pozytywne 
wyniki zewnętrznej oceny wiarygodno-
ści wyników badań potwierdzają skutecz-
ność stosowanego wewnątrzlaboratoryjne-
go systemu kontroli. Jeśli chodzi o badania 
nieobjęte podstawowymi programami, 
laboratorium może brać udział w innych 
programach krajowych lub międzynaro-
dowych.

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że me-
dyczne laboratoria diagnostyczne brały 
udział w programach zewnętrznej oceny 
jakości badań organizowanych przez wy-
mienione ośrodki, z wyjątkiem jednego 
podwykonawcy.

Należy jednak zauważyć, że Centralne 
Ośrodki Badań Jakości w Diagnostyce 
Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej nie zo-
stały wyposażone w kompetencje niezbęd-
ne do wzmocnienia nadzoru nad jakością 
wykonywanych badań. Nie posiadają 
uprawnień do przeprowadzania kontroli 
w medycznych laboratoriach diagnostycz-
nych oraz nałożenia sankcji za nieprzestrze-
ganie wymogu uczestnictwa w programach 
zewnętrznej oceny jakości i uzyskanie ne-
gatywnych wyników w sprawdzianach. 
Programy międzylaboratoryjnej oceny ja-
kości badań laboratoryjnych prowadzone 
przez wymienione ośrodki mają wyłącznie 
charakter informacyjno-szkoleniowy, co 
uniemożliwia im realizację statutowego 
obowiązku zapewnienia klinicznie wy-
maganej wiarygodności wyników badań 
laboratoryjnych.

25 Dz.U. z 2017 r. poz. 211, ze zm.

Ustalenia kontroli NIK wykazały, że 
w 11 kontrolowanych jednostkach (28%) 
stwierdzono nieprawidłowości w funkcjo-
nowaniu wewnątrzlaboratoryjnego syste-
mu zarządzania jakością: nie rejestrowano 
i nie analizowano błędów w poszczególnych 
fazach procesu diagnostycznego, nie ewi-
dencjonowano warunków środowiskowych 
wykonywania badań, nie uczestniczono 
w programach zewnętrznej oceny jakości 
dla wszystkich badań wykonywanych w la-
boratorium, dla których takie programy 
były prowadzone.

Aparatura i sprzęt wykorzystywane 
do wykonywania czynności diagnostyki 
laboratoryjnej powinny być poddawane 
badaniom i kontroli parametrów pracy 
oraz konserwacji z częstotliwością zgod-
ną z zaleceniami producentów i autoryzo-
wanego serwisu. Zgodnie z art. 7 ustawy 
z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych25 
zabrania się używania wyrobów, dla któ-
rych upłynął czas bezpiecznego używania 
określony przez wytwórcę.

Kontrolowane przez NIK jednostki 
nieterminowo przeprowadzały przeglą-
dy techniczne aparatury i sprzętu medycz-
nego, wykorzystywanego w medycznych 
laboratoriach diagnostycznych. Ponad 15% 
nie zostało objęte badaniami i kontrolami 
parametrów pracy, z częstotliwością zale-
caną przez producentów i autoryzowane 
serwisy. Wykorzystywanie takiej apara-
tury i sprzętu do wykonywania czynno-
ści diagnostyki laboratoryjnej stwarzało 
ryzyko uzyskania niewiarygodnych wy-
ników badań.
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Uznano również, że nieskuteczny jest 
nadzór publiczny nad jakością zlecanych 
badań. Pomimo że obowiązujące przepisy 
prawne określają wymagania i standardy 
obowiązujące w medycznych laboratoriach 
diagnostycznych26, jednak ich przestrze-
ganie w praktyce nie podlega kontroli, 
a naruszenie nie pociąga za sobą żadnych 
konsekwencji.

Stwierdzono, że Minister Zdrowia nie 
kontrolował medycznych laboratoriów dia-
gnostycznych w celu identyfikowania niepra-
widłowości i zapobiegania ich występowa-
niu (w latach 2015–2016 nie przeprowadził 
żadnej kontroli). W tym okresie nie zlecał 
również przeprowadzenia kontroli działają-
cym w jego imieniu: wojewodom, konsultan-
tom krajowym i jednostkom organizacyjnym 
podległym lub przez niego nadzorowanym. 
Podstawę materialnoprawną władczej inge-
rencji w zakres merytoryczny funkcjonowa-
nia medycznych laboratoriów diagnostycz-
nych stanowiły przepisy art. 118-120 i 122 
ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej27, w których zostały uregulowane 
kompetencje kontrolne Ministra Zdrowia 
oraz działających w jego imieniu wojewodów, 
konsultantów krajowych i podległych lub nad-
zorowanych jednostek organizacyjnych.

W celu wzmocnienia nadzoru nad kon-
trolą jakości badań, Minister Zdrowia 6 pa-
ździernika 2016 r. powołał Zespół do spraw 

26 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23.3.2006 w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 
diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1665, ze zm.).

27 Dz.U. z 2018 r. poz. 160, ze zm., zwana „ustawą o działalności leczniczej”.
28 Zarządzenie Ministra Zdrowia z 6.10.2016 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji 

zmian w zakresie funkcjonowania ośrodków badań jakości w diagnostyce laboratoryjnej i mikrobiologicznej 
(Dz.Urz. MZ poz. 104), które zgodnie z § 9 utraciło moc 31.3.2017.

29 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.12.2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości 
dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. poz. 2394).

opracowania koncepcji zmian w zakresie 
funkcjonowania ośrodków badań jakości 
w diagnostyce laboratoryjnej i mikrobiolo-
gicznej28. Celem Zespołu było m.in:
1. Wypracowanie rozwiązań prawnych, 
które umożliwią egzekwowanie jakości 
badań laboratoryjnych; publikowanie na 
stronach internetowych Ośrodków wyni-
ków kontroli jakości uzyskanych przez la-
boratoria; wprowadzenie obligatoryjnego 
procesu działań korygujących pozwalają-
cych na uzyskanie poprawnych wyników.
2. Zwiększenie uprawnień Centralnego 
Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce 
Laboratoryjnej oraz Centralnego Ośro-
dka Badań Jakości w Diagnostyce Mikro-
biologicznej polegających na ustaleniu kry-
teriów dopuszczenia lub wstrzymania pro-
cesu wykonywania badań laboratoryjnych 
na podstawie uzyskanych wyników badań 
kontroli międzylaboratoryjnej.
3. Poszerzenie zakresu sprawdzianów or-
ganizowanych przez wymienione ośrodki.

Zespół opracował raport końcowy za-
wierający propozycje zmian w obszarze 
diagnostyki laboratoryjnej i zakończył 
prace 31 marca 2017 r.

Pokreślenia wymaga również, że 1 stycz-
nia 2018 r. znowelizowano rozporządze-
nie Ministra Zdrowia w sprawie standar-
dów jakości dla medycznych laboratoriów 
diagnostycznych i mikrobiologicznych29. 
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Zmiana ma na celu zapewnienie właściwej 
jakości badań laboratoryjnych, ponadto 
doprecyzowuje sposób realizacji progra-
mów kontroli jakości badań w tym obsza-
rze. Przedmiotowe rozwiązania sankcjo-
nują jednocześnie dotychczasową prakty-
kę wydawania świadectw i zaświadczeń 
potwierdzających udział w programie ze-
wnętrznej oceny w ramach międzylabo-
ratoryjnej oceny jakości badań. 

Wnioski i uwagi
W ocenie NIK, Minister Zdrowia nie spra-
wował skutecznego nadzoru nad funkcjo-
nowaniem diagnostyki laboratoryjnej, 
nie inicjował i nie podejmował działań 
o charakterze systemowym. Nie wykony-
wał tym samym przysługującej mu kompe-
tencji kreowania i realizacji polityki zdro-
wotnej państwa w obszarze diagnostyki 
laboratoryjnej, pomimo że zgodnie z art. 2 
pkt 1 i 4 oraz art. 4 ustawy z 11 wrze-
śnia 2015 r. o zdrowiu publicznym30 to 
na tym organie spoczywa obowiązek mo-
nitorowania i dokonywania oceny stanu 
zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia 
oraz jakości życia związanej ze zdrowiem 
społeczeństwa, a także profilaktyki chorób.

Kompetencje kontrolne związane z wy-
konywaniem czynności diagnostyki labo-
ratoryjnej przez diagnostę laboratoryjne-
go, zgodnie z art. 13 ustawy o diagnosty-
ce laboratoryjnej, posiada Krajowa Ra da 
Diagnostów Laboratoryjnych (dalej KRDL). 
Kontrolę przeprowadzają i oceny dokonują 
wizytatorzy powołani przez KRDL spośród 
diagnostów laboratoryjnych. Wizytatorzy 

30 Dz.U. z 2017 r. poz. 2237, ze zm.

są uprawnieni w szczególności do: wizyto-
wania pomieszczeń laboratorium, obser-
wowania sposobu wykonywania czynności 
diagnostyki laboratoryjnej, żądania infor-
macji, wyjaśnień i udostępnienia dokumen-
tacji medycznej oraz wydawania zaleceń 
powizytacyjnych.

W latach 2014–2015 przeprowadzonych 
zostało 71 wizytacji, w tym w 25 podmio-
tach publicznych (35%) i w 46 niepublicz-
nych (65%). 

Wśród najczęściej występujących nie-
prawidłowości stwierdzono, m.in.: nie-
zatrudnienie kierownika w laboratorium 
i powoływanie „koordynatorów” lub dia-
gnostów laboratoryjnych/lekarzy niepo-
siadających wymaganych kwalifikacji; 
pełnienie przez tę samą osobę funkcji 
kierownika w kilku laboratoriach, często 
również w innym mieście; niewystar-
czającą liczbę diagnostów do zapewnie-
nia prawidłowej pracy, w tym rzetelnej 
autoryzacji wyników badań oraz/lub do 
całodobowego nadzoru nad wykonywa-
niem czynności; niewłaściwe prowadzenie 
kontroli wewnątrzlaboratoryjnej lub brak 
udokumentowanego nadzoru nad środo-
wiskiem badań w pomieszczeniach, gdzie 
wykonywane były czynności diagnostyki 
laboratoryjnej; nieprzestrzeganie wymogu 
uczestnictwa w programach zewnętrznej 
oceny jakości dla wszystkich wykonywa-
nych badań w laboratorium; niepopraw-
ne prowadzenie dokumentacji medycznej 
i nieprawidłowy transport pobranego do 
badań materiału biologicznego z punktów 
pobrań oraz pomiędzy laboratoriami.
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W 11 przypadkach KRDL powiadomiła 
wojewodę o nieprawidłowościach mają-
cych wpływ na wyniki badań, stwierdzo-
nych w medycznych laboratoriach diagno-
stycznych.

Wojewodowie właściwi dla siedziby 
podmiotu leczniczego, działając na pod-
stawie art. 111 ustawy o działalności lecz-
niczej, przeprowadzili na terenie 16 wo-
jewództw 276 kontroli, m.in. w zakresie 
oceny realizacji zadań określonych w re-
gulaminie organizacyjnym lub statucie, 
w tym dostępności i jakości udzielanych 
świadczeń zdrowotnych oraz kontroli po-
mieszczeń, przy udziale konsultantów wo-
jewódzkich. 

Najczęściej występujące nieprawi-
dłowości dotyczyły prowadzenia doku-
mentacji medycznej, jakości badań, braku 
aktualnego przeglądu sprzętu wykorzy-
stywanego w medycznym laboratorium 
diagnostycznym oraz pełnienia funkcji 
kierownika bez posiadania wymaganych 
kwalifikacji.

Podsumowanie
Ustalenia kontroli NIK wskazują na ko-
nieczność podjęcia działań w celu poprawy 
efektywności funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia, co w konsekwencji po-
prawi zdrowie i jakość życia mieszkańców. 
Przede wszystkim niezbędne jest przy-
gotowanie rozwiązań systemowych do-
tyczących diagnostyki laboratoryjnej, za-
pewniających optymalne wykorzystanie 
dostępnych badań i właściwe finansowanie 
(w tym zwiększenie nakładów), w szcze-
gólności do celów profilaktycznych w pod-
stawowej opiece zdrowotnej, co w połą-
czeniu z wywiadem lekarskim zapewni 
najtańsze źródło informacji medycznej.

Najwyższa Izba Kontroli uznała rów-
nież za celowe przeprowadzenie rzetelnych 
analiz zapotrzebowania na kadrę medyczną 
w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej 
oraz w dziedzinach medycyny mających 
w niej zastosowanie i podjęciu skutecznych 
działań ukierunkowanych na uzupełnianie 
niedoboru tej kadry medycznej.

W celu podniesienia jakości wykonywa-
nych badań konieczne jest wykorzystanie 
przewidzianych w ustawie o diagnostyce 
laboratoryjnej i ustawie o działalności lecz-
niczej instrumentów skutecznego nadzoru 
nad funkcjonowaniem medycznych labo-
ratoriów diagnostycznych.

Ponadto, NIK wnioskowała do Ministra 
Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych 
mających na celu dokonanie zmian w ustawie 
o diagnostyce laboratoryjnej, polegających na:

 • zapewnieniu umiejscowienia medyczne-
go laboratorium diagnostycznego w lokali-
zacji podmiotu udzielającego stacjonarnych 
i całodobowych świadczeń zdrowotnych, 
biorąc pod uwagę m.in. szybkość uzyskania 
wyników badań, a tym samym możliwość 
wykorzystania ich przy zmieniającym się 
stanie klinicznym hospitalizowanego pa-
cjenta, a także nadzór nad wykonywaniem 
czynności diagnostyki laboratoryjnej;

 • wprowadzeniu systemu licencjonowania 
medycznych laboratoriów diagnostycznych 
powiązanego z oceną jakości badań, co za-
pewni należyte wykonywanie czynności 
diagnostyki laboratoryjnej oraz wymaganą 
jakość badań diagnostycznych;

 • wprowadzeniu wymogu pełnienia funk-
cji kierownika laboratorium w pełnym 
wymiarze czasu pracy w lokalizacji me-
dycznego laboratorium diagnostycznego, 
co przyczyni się do wzmocnienia nadzoru 
nad pracą laboratorium;
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 • określeniu sposobu liczenia kosztów 
badań laboratoryjnych na podstawie opisu 
struktury świadczeń diagnostycznych, co 
stworzy narzędzie do ich wyceny, ujedno-
lici procedury diagnostyki laboratoryjnej 
oraz usprawni organizację pracy w me-
dycznym laboratorium diagnostycznym.

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się 
również do Ministra Zdrowia o konty-
nuowanie rozpoczętego procesu legisla-
cyjnego w sprawie określenia standardów 
organizacyjnych w zakresie diagnostyki pa-
tomorfologicznej, w celu jednoznacznego 
usytuowania związanych z nią czynności 
w systemie prawnym. 

Warto podkreślić, że już w stanowi-
sku do Informacji o wynikach kontroli 
Minister Zdrowia poinformował o po-
stępach prac nad projektem rozporzą-
dzenia, który 5 lipca 2017 r. został przy-
jęty przez Kolegium Ministra Zdrowia, 
a następnie skierowany do Rządowego 
Centrum Legislacji31. Rozporządzenie 
Mini stra Zdrowia z 18 grudnia 2017 r. 
w sprawie standardów organizacyjnych 
opieki zdrowotnej w dziedzinie patomor-
fologii32 weszło w życie 11 stycznia 2018 r.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu 
ds. Praw Pacjentów, którego tematem 
były  „Badania laboratoryjne w  POZ 

31 Sygn. DNM.0911.4.2017.3KCZ.
32 Dz.U. z 2017 r. poz. 2435.

– finansowanie i dostępność” odbyło się 
w Sejmie 13 grudnia 2017 r. Na posie-
dzeniu przedstawiono stan diagnostyki 
laboratoryjnej i omówiono najistotniejsze 
problemy związane z brakiem dostępno-
ści badań laboratoryjnych w profilaktyce 
zdrowotnej, wynikające ze sposobu finan-
sowania w ramach stawki kapitacyjnej. 
Powoływano się przede wszystkim na ra-
port Najwyższej Izby Kontroli dotyczący 
dostępności i finansowania diagnostyki 
laboratoryjnej, w którym dostrzeżono 
ten problem. Krytycznie odniesiono się 
do działań podejmowanych przez Ministra 
Zdrowia, a zaproponowane rozwiązania 
uznano za niewystarczające i nietrafiające 
w istotę problemu. 

Na posiedzeniu Zespołu zostało uchwa-
lone stanowisko skierowane do Ministra 
Zdrowia, w którym zwrócono się o podję-
cie pilnych działań zmierzających do zmia-
ny systemu finansowania badań laborato-
ryjnych, polegających na wprowadzeniu 
odrębnego ich finansowania w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej.

LILA GNIADEK
Departament Zdrowia NIK
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